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ZAPISNIK
SA SEDNICE IZBORNE SKUPŠTINE SAVATE SAVEZA SRBIJE 2016.
U nedelju 04. Decembra 2016. godine održana je sednica Izborne Skupštine Savate Saveza
Srbije u Konferencijskoj sali Kulturnog Centra, ulica Veljka Dugoševića 102 u Rumi u 14,00 časova.
Skupštini je prisustvovalo ukupno 24 učesnika, od 29 delegata redovnih članova učlanjenih
klubova sa pravom glasa 16 delegata redovnih članova je bilo prisutno kao 3 predstavnika pridružnih
članova saveza i 5 učesnika sednice.
Prisutni delegati klubova:
1. SBK "Ruma" Ruma, Damjan Marković
2. KBS “Novi Sad” Novi Sad, Srđan Nadrljanski
3. SK “Goran Ostojić” Beograd, Ahmed Bakir
4. SK “Banat" Zrenjanin, Slobodan Popov
5. KBS “Jedinstvo” Novi Bečej, Miroslav Odžić
6. SK “Fer Plej”Bačka Palanka, Maja Trbojević
8. SK “Vojvodina” Novi Sad, Maja Odžić
9. KBS “Grocka” Beograd, Milovan Gašić
10. KBS “Knez Lazar” Obrenovac, Dejan Marinković
11. BK “Gard” Vršac, Milan Savanović
12. KBS “Kikinda” Kikinda, Vanja Dumitrov
13. KBS “Soko” Ub, Ilija Stojanović
14. KBS “Koloseum” Ruma, Nenad Đorić
15. KBS “Voždovac” Jovan Dojčinović
16. KBS “Galaktik” Sombor, Nebojša Bojanić

Pridružni članovi saveza i gosti:
1. Miodrag Rakić, Ruma
2. Miloš Vijuk, Ruma
3. Velimir Karanović, Beograd
4. Milan Karanović, Beograd
5. Marko Ivanović, Beograd
7. Ninoslav Zec, Kikinda
8. Zoran Milošević, Valjevo

Predsedavajući Skupštine: predsednik Miodrag Rakić.

Sednica je počela u 14,oo časova.

Dnevni red :
Izbor predsedavajućeg, radnog predsedništva, zapisničara, izborne i verifikacione komisije
Izveštaj verifikacione komisije
Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Skupštine 21. Februara 2016.
Razmatranje i usvajanje novog Statuta Savate Saveza Srbije usaglašenog sa Zakonom o sportu
Izbor predsednika Savate Saveza Srbije
Verifikacija izbora članova Upravnohg odbora, generalnog sekreatara na predlog novo izabranog
predsednika
7. Imenovanje lica za zastupanje saveza.
8. Izbor članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje lica za podnošenje prijave za promenu Statuta u Agenciji za privredne registre.
10. Razno.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tačka 1. Izbor predsedavajućeg, radnog predsedništva, zapisničara, verifikacione i izborne
komisije
U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Savate Saveza Srbije za predsedavajućeg sednice Skupštine
izabran je jednoglasno predsednik Miodrag Rakić. Na njegov predlog jednoglasno su izabrana i tri člana
radnog predsedništva koga su činili Miroslav Odžić iz Novog Sada, Srđan Nadrljanski iz Novog Sada i
Maja Odžić iz Novog Sada. Za zapisničara je jednoglasno izabran Miloš Vijuk iz Rume.
Na predlog predsedavajućeg sednice Miodraga Rakića za članove verifikacione komisije jednoglasno su
izabrani: 1.predsednik Vanja Dumitrov iz Kikinde, 2. Maja Trbojević iz Bačke Palanke i 3. Nada
Miladinov iz Iđoša.
Na predlog predsedavajućeg sednice Miodraga Rakića za članove izborne komisije jednoglasno su
izabrani: 1.predsednik Maja Odžić iz Novog Sada, 2. Srđan Nadrljanski iz Novog Sada i 3. Nenad
Đorić iz Rume.
Tačka 2. Izveštaj verifikacione komisije
Predsednik verifikacione komisije Vanja Dumitrov iz Kikinde podneo je izveštaj o prisustvu delegata na
sednici. Od 29 delegata redovnih članova saveza sa pravom glasa sednici je prisustvovalo 16 delegata
kao i 3 delegata pridružnih članova i 5 učesnika tako da je sednica imala kvorum i pravo za punopravno
donošenje odluka i izbor organa i radnih tela saveza.
Tačka 3. Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Skupštine Savate Saveza Srbije
Zapisnik sa zadnje sednice Izborne Skupštine Savate Saveza Srbije održane u Novom Sadu 21.02.2016.
godine usvojen je jednoglasno od strane prisutnih delegata.
Tačka 4. Razmatranje i usvajanje novog Statuta Savate Saveza Srbije usaglašenim sa Zakonom o
sportu
Predsednik Miodrag Rakić obrazložio je amandmane na sledeće članove Predloga Statuta dostavljene
nedelju dana ranije u zakonskom roku za ovu sednicu od njegove strane i strane Maje Odžić koji su
jednoglasno usvojeni. Amandmani na sledeće članove Predloga Statuta:
Члан 20. став 3 гласи:
Савате клуб који реализује програме у поред услова наведених у ставу 1. овог члана, за
редовно чланство у Савезу треба да испуни посебне услове и то да:
има најмање 10 спортиста регистрованих и ангажованих у клубу, у складу са Законом о
спорту и актима Савеза;
- учествује на 50% званичних такмичења организованих од стране савеза у једној
календарској години:
- има ангажованог најмање једног спортског стручњака који испуњава услове за рад са
децом;
- ради са децом у пионирској и кадетској конкуренцији /најмање 5 регистрованих/ која
морају учествовати на државном првенству.“
Предлог измене:
„Савате клуб који реализује програме у поред услова наведених у ставу 1. овог члана, за
редовно чланство у Савезу треба да испуни посебне услове и то да:
- има најмање десет спортиста регистрованих и ангажованих у клубу, у складу са Законом о
спорту и актима Савеза;
- учествује на минимум два званична такмичења у различитим узрасним категоријама
организованих од стране савеза у једној календарској години:
- има ангажованог најмање једног спортског стручњака који испуњава услове за рад са
децом;
- ради са децом у пионирској и кадетској конкуренцији која наступају на државним
првенствима.“

У Члану 29. став 2 додати тачку 8) : „8) спортски посредници у одговарајућим гранама
спорта.“
Члан 32. став 2 гласи:
„Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови
Скупштине), 2 представника (делегата) придружених чланова Савеза и 1 представник
(делегата) почасних и помажућих чланова. „
Предлог измене:
„Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови
Скупштине), 1 представник (делегат) придружених чланова Савеза и 1 представник
(делегата) почасних и помажућих чланова. „
Члан 37. став 1 гласи:
„Управни одбор се састоји из:
1) председника;
2) два потпредседника;
3) 4 члана.“
Предлог измене:
„Управни одбор се састоји из:
4) председника;
5) једног потпредседника;
6) 3 члана.“
Члан 39. став 1 гласи:
„Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник , а у случају његове
спречености потпредседник кога овласти Председник или најстарији потпредседник.“
Предлог измене:
„Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник , а у случају његове
спречености седницу сазива потпредседник .“
Члан 43. став 8 гласи:
„Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима најстарији
потпредседник који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати
најкасније три месеца од дана подношења оставке.“
Предлог измене:
„Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима потпредседник који
је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од
дана подношења оставке.“
Члан 44. став 3 гласи:
„Потпредседник Управног одбора кога овласти Председник замењује Председника у свим
правима и обавезама за време његовог одсуства.“
Предлог измене:
„Потпредседник Управног одбора на основу овлашћења Председника замењује Председника у
свим правима и обавезама за време његовог одсуства.“
Члан 73. став 2 гласи:
„За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стална спортска
арбитража при Олимпијском комитету Србије (Арбитража), у складу са Законом о спорту и
Статутом Олимпијског комитета Србије.“
Предлог измене:
„За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стална спортска
арбитража при Спортском савезу Србије (Арбитража), у складу са Законом о спорту и
Статутом Спортског савеза Србије.“

Члан 71. став 1 гласи:
„Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5.
ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно,
обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови).”
Предлог измене:
„Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28) и чл. 6.
ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно,
обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови).”
Nakon usvojenih amandmana na Predlog Statuta jednoglasno je doneta Odluka o usvojanju
Statut Savate Saveza Srbije na osnovu kojeg će se uskladiti Pravilnici i Opšta akta saveza.
Tačka 5. Izbor predsednika Savate Saveza Srbije
Dosadašnji predsednik Saveza Miodrag Rakić iz Rume, predložen od strane 7 redovnih članova
saveza i jednog pridružnog člana, bio je jedini kandidat za naredni mandat predsednika saveza i
Upravnog odbora i on je tajnim glasanjem jednoglasno izabran sa svih 16 glasova za. Na ovaj način
provereno je poverenje za ovu funkciju svih prisutnih delegata sa pravom glasa na mandat od 4 godine.
Tačka 6. Verifikacija izbora članova Upravnog odbora, generalnog sekreatara na predlog novo izabranog
predsednika

Tajnim glasanjem jednoglasno je izabran je za generalnog sekretara Miloš Vijuk, diplomirani
ekonomista iz Rume predložen od strane KBS “Novi Sad” iz Novog Sada i SBK “Ruma" sa svih 16
glasova. Na predlog predsednika Miodarag Rakića izvršena je verifikacija mandata na 4 godine Miloša
Vijuka za generalnog sekretara saveza.
Od 5 predloženih članova za Upravni odbor tajnim glasanjem izabrana su 4 predložena člana:
Nada Miladinov iz Iđoša, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad , predložena od strane SK
“Arena” Iđoš sa 13 glasova.
Milan Savanović, iz Rume, na predlog KBS “Knez Lazar” iz Obrenovca i SBK “Ruma” iz Rume sa 14
glasova.
Ilija Stojanović iz Beograda predložen od strane KBS “Grocka” iz sa 13 glasova.
Jovan Dojčinović iz Beograda predložen od strane KBS “Voždovac” iz Beograda sa 12 glasova.
Na predlog predsednika Miodraga Rakića jednoglasno je izvršena je verifikacija članova Upravnog
odbora (po Statutu UO čini 5 članova) koji će naredne 4 godine činiti:
Miodrag Rakić, Ruma, predsednik saveza i UO
Nada Miladinov, Iđoš za podpredsednika Upravnog odbora.
Milan Savanović, Ruma član UO.
Ilija Stojanović, Beograd član UO.
Jovan Dojčinović, Beograd član UO
Tačka 7. Imenovanje lica za zastupanje Saveza.
U skladu sa Statutom Savate Saveza Srbije jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju istih lica za
zastupanje Saveza a to su:
predsednik Saveza i Upravnog odbora: Miodrag Rakić, rođen 02.10.1959. u Inđiji, adresa Moše
Pijade 27, 22400 Ruma, JMBG 0210959880047 lk. 004895389
generalni sekretar Saveza: Miloš Vijuk, rođen 24.09.1987. u Rumi, adresa Matije Gupca 9,
22400 Ruma, JMBG 2409987800049, lk 006974241.
Na ovaj način nije došlo do promene lica za zastupanje Savate Saveza Srbije.

Tačka 8. Izbor članova Nadzornog odbora
Tajnim glasanjem sa po 15 glasova za izabrani su 3 člana Nadzornog odbora Savate Saveza Srbije:
predsednik Nadzornog odbora: Biljana Ninčić, iz Rume diplomirani ekonomista
Biljana Đuričić iz Rume, diplomirani pravnik i
Nenad Đorić iz Rume, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja.
Tačka 9. Imenovanje lica za podnošenje prijave za promenu Statuta u Agenciji za privredne
registre i adrese sedišta saveza
Jednoglasno je usvojena Odluka da je predsednik Saveza i Upravnog odbora: Miodrag Rakić, rođen
02.10.1959. u Inđiji, adresa Moše Pijade 27, 22400 Ruma, JMBG 0210959880047 lk. 004895389
imenovan za lice za podnošenje prijave za promenu Statuta i adrese sedišta saveza u Agenciji za
privredne registre u Beogradu.
Tačka 10. Razno
Jednoglasno je usvojena Odluka o organizovanju Balkanskog Prvenstva za juniore i seniore u
asaut i combat savateu od 05-07. Maja 2017. u Sportskom Centru u Rumi.
Jednoglasno je usvojena Odluka o o formiranju Sekretarijata Saveza koji će činiti Velimir
Karanović iz Beograda, Maja Odžić iz Novog Sada i Miloš Vijuk iz Rume kako bi pomogli da klubovi
što pre usvoje svoje nove Statute usklađene sa Statutom Savate Saveza Srbije i Zakonom o sportu.
-

Jednoglasno je usvojena Odluka predsedništva Skupštine o formiranju stalnih komisija Saveza:
1) Sudijska komisija koju će voditi predsednik komiisije Maja Odžić iz Novog Sada
2) Takmičarska komisija koju će voditi predsednik komisije Ivan Jegorović iz Obrenovca
3) Za selektora i šefa stručnog štaba imenovan je Miroslav Odžić iz Novog Sada
(Oni će do sledeće sednice Redovne godišnje Skupštine izabrati svoj tim i pripremiti pravilnike
za rad u okvru svojih delatnosti.)
Formirane su i stalne komisije čiji sastav će biti utvrđen na Redovno Godišnjoj Skupštini:
4) Komisija za marketing,
5) Medicinska komisija
6) Komisija za registraciju
7) Komisija za pravna pitanja
Jednoglasno je usvojena Odluka o promeni adrese sedišta saveza, nova kontakt adresa
radne kancelarije sedišta Savate Saveza Srbije je Moše Pijade 27, 22400 Ruma.
Skupština Savate Saveza Srbije završila se u 15,10 časova.

zapisničar:
Miloš Vijuk

M.P.

predsedavajući:
Miodrag Rakić

